DENTACLEAN

Lemon Touch
Dezinfekční ubrousky k přímému použití
Návod k použití
Typ přípravku

DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky jsou dezinfekčním prostředkem k čištění výrobků ve zdravotnictví jako ploch, přístrojů, držáků v zubařské
technice. Hygienické utěrky jsou napuštěny kapalinou na bázi etanolu a kvartérních amoniových solí v souladu se zákonem o výrobcích ve zdravotnictví.
DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky se vyznačují svěží vůní
a dobrou snášenlivostí pokožky vzhledem ke svému složení bez obsahu
aldehydu. DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky splňují zákonné
požadavky na bezpečnost práce podle Technických pravidel pro nakládání
s nebezpečnými látkami TRGS 525/540.

Oblast použití

DENTACLEAN Lemon Touch hygienické ubrousky jsou jako plošný
dezinfekční prostředek vhodné všude, kde je potřeba rychlá dezinfekce:
- v lékařských a zubařských ordinacích
- k rychlé dezinfekci operačního inventáře a operačních stolů
mezi jednotlivými operacemi.
- postelových konstrukcí
- van a záchodových prkének
- oblečení jako operačních rukavic nebo gumových zástěr

Aplikace

Nastřihněte jeden z horních rohů náhradního sáčku DENTACLEAN Lemon
Touch hygienické ubrousky a obsah sáčku (vliselínová role napuštěná roztokem) uložte do zásobníku, který je pro ně určen. Protáhněte první utěrku
ze středu role otvorem víka zásobníku a zásobník uzavřete. Předměty, plochy
a díly dobře otřete a nechte je uschnout. Dezinfikované plochy, předměty
a díly používejte teprve po uplynutí určené doby působnosti. Po otevření
náhradního sáčku je nutno utěrky uchovávat v uzavíratelné nádobě, např.
v zásobníku, aby nevyschnuly.
POZOR:
Nepoužívejte na plochy citlivé na alkohol jako např. akrylát, umělá hmota
nebo plexisklo.
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Balení a dodací jednotky
Zásobník
náhradní sáček
		

90, 120 nebo 200 utěrek
12× 90 nebo 120 utěrek
6× 200 utěrek

Složení výrobku

ve 100 g tekutiny, kterou jsou ubrousky napuštěny, je obsaženo:
33,66 g etanolu,
15,84 g propan-2-ol,
0,05 g 70% didecyldimethylammoniumchloridu,
vonné látky a regulátor pH

Fyzikálně-chemické údaje
vzhled:
hodnota pH:
hustota (20 °C):

čirý, bezbarvý
cca 5,0
0,900 – 0920 g/ml

Osobní ochrana

Použijte ochranný oděv, rukavice, ochranu očí. Zajistěte dostatečné větrání.
Uchovávejte odděleně od zápalných zdrojů. Nevdechujte páry. Vyhněte se
styku s očima. Nenechte uniknout do kanalizace nebo vodních toků.

Označení
UN 1987

Informace k ochraně životního prostředí

Vyrobeno moderními, bezpečnými a ekologicky šetrnými postupy, hospodárně
a s dodržením vysokých standardů kvality (EN ISO 9001, EN ISO 13485).
Biologická odbouratelnost prokázaná odborným posudkem přispívá k tomu,
že odpadní vody i životní prostředí jsou při likvidaci výrobků podstatně méně
zatíženy.

Certifikace

Napouštěcí kapalina má certifikaci VAH.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008

Varování
H226 Hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 Při zasažení očí:
Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně
uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Výrobce
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